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Kårstyrelsemöte [02] verksamhetsåret 2014/15 
 
 
Datum: 2014-10-15 
Tid: 
Plats: 

Kl. 17:34 – 19:07 
[Studenternas hus samt Dublin] 

Kallade: Göta studentkårs styrelse samt Fullmäktiges generalsekreterare  
Närvarande: Daniel Brandt*(DB), Michael Wysocki*(MW), Åsa Hansson*(ÅH), Elin Forsberg 

Johannessen*(EFJ), Eric Insulahn(EI) 
 * = Röstberättigad 
 (NN)= Yrkande- och föredragandeförkortning 

 
§ Ärende Beslut/åtgärd 

 
1 Preliminärer  
   

1.1 Mötets öppnande och behöriga utlysande Styrelsen beslutar 
 
att anse mötet behörigt utlyst 

   
1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare 

och protokolljusterare 
Styrelsen beslutar 
 
att utse till 
mötesordförande: Michael Wysocki 
mötessekreterare: Åsa Hansson 
protokolljusterare: Daniel Brandt och Eric 
Insulahn 

   
1.3 Godkännande av föredragningslistan 

 
BD yrkade på att lägga till en punkt 6.1 
under övriga frågor. 
 
ÅH yrkade på att lägga till en punkt 6.2 
under övriga frågor. 

Styrelsen beslutar 
 
att bifalla yrkandet om punkt 6.1. 
 
 
att bifalla yrkandet om punkt 6.2.  
 
att godkänna föredragningslistan med 
tillagda punkter. 
 
samt 
att protokollet ska vara justerat senast 
klockan 16:30 den 16/10- 2014 
 

   
1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar 

 
att hålla öppet möte 

   
1.5 Föregående protokoll Styrelsen beslutar 

 
att lägga protokollet från styrelsemöte 01 till 
handlingarna. 
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1.6 Sluttid för mötet Styrelsen beslutar 
 
att sikta på 21:00 som slut tid för dagens 
möte. 

 
2 Anmälningar  
   

2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 

   
2.2 Arvoderaderapporter Styrelsen beslutar 

 
att lägga rapporterna till handlingarna 

   
2.3 Övriga rapporter Inga övriga rapporter har inkommit eller 

föredragits 
 

   
   

 
 

3 Valärenden  
   

3.1 Val av Göta studentkårs representanter till 
Göteborgs förenade studentkårer (GFS). 

Styrelsen beslutar 
 
att välja Michael Wysocki som ordinarie 
representant för Göta studentkår i GFS 
styrelse 
verksamhetsåret 2014/2015. 
 
att välja Carl Magnus Fürst som suppleant 
för Göta studentkår i GFS styrelse 
verksamhetsåret 2014/2015. 
 
att välja Michael Wysocki som ordinarie 
representant för Göta studentkår i GSF 
ägarutskott verksamhetsåret 2014/2015. 
 
att välja Carl Magnus Fürst som suppleant 
för Göta studentkår i GSF ägarutskott 
verksamhetsåret 2014/2015. 
 
att välja Michael Wysocki som ordinarie 
representant för Göta studentkår till 
Studentforum verksamhetsåret 2014/2015. 
 
samt 
att välja Carl Magnus Fürst som suppleant 
för Göta studentkår till Studentforum 
verksamhetsåret 2014/2015. 
 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 
411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 



 

 

Styrelsemötesprotokoll 
 

Sida 3/6  

att välja Michael Wysocki som ordinarie 
representant för Göta studentkår i GFS 
studiesociala grupp verksamhetsåret 
2014/2015. 
 
att välja Carl Magnus Fürst som suppleant 
för Göta studentkår i GFS studiesociala 
grupp 
verksamhetsåret 2014/2015. 
 
att välja Carl Magnus Fürst som ordinarie 
representant för Göta studentkår till GFS 
valberedning verksamhetsåret 2014/2015. 
 
samt 
att välja Eric Insulahn som suppleant för 
Göta studentkår till GFS valberedning 
verksamhetsåret 2014/2015. 

 
 

4 Beslutsärenden  
   

4.1 Ansvarsfrihet för Göta studentkårs styrelse 
och sektionsstyrelser 

Styrelsen beslutar 
 
att föreslå fullmäktige besluta: 
 
att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen till 
handlingarna 
 
att lägga verksamhetsrevisorns 
revisionsberättelse till handlingarna, förutsatt att 
den inkommit till 
fullmäktige 2. 
 
att lägga resultat- och balansräkningen för 
verksamhetsåret 2013/14 till handlingarna 
 
att lägga verksamhetsberättelsen för 
verksamhetsåret 2013/14 till handlingarna 
 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i Göta 
studentkårs styrelse ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013/14 förutsatt att 
verksamhetsrevisorerna yrkar på ansvarsfrihet 
 
samt 
att bevilja samtliga styrelseledamöter i 
humanistsektionen, naturvetarsektionen, 
ITsektionen, 
samhällsvetarsektionen, utbildningsvetenskapliga 
sektionen och 
doktorandsektionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013/14 förutsatt att 
verksamhetsrevisorerna yrkar på ansvarsfrihet 
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4.2 Göteborgs universitets studentkårer Styrelsen beslutar 
 
att rekommendera fullmäktige följande: 
 
att fullmäktige uttrycker det som Göta studentkårs 
mening att stanna kvar i Göteborgs universitets 
studentkårer  
 

   
4.3 Stadgeförändring arbetsordning Styrelsen beslutar 

 
att skicka de föreslagna 
stadgeförändringarna till fullmäktige 
 
samt 
att föreslå fullmäktige att godta de föreslagna 
stadgeförändringarna 
 

 Eric Insulahn justerade ut sig från mötet 
under punkt 4.4. 
 

 

4.4 Kårföreningsstatus Styrelsen beslutar 
 
att anse att Politeias ansökan om 
kårföreningsstatus är fullständig och bör 
skickas vidare 
till fullmäktige. 
 
samt 
att anse att Marxistiska Studenter Göteborgs 
ansökan om kårföreningsstatus är fullständig 
och bör skickas vidare till fullmäktige. 
 

 Eric Insulahn justerade åter in sig på mötet 
efter punkt 4.4. 
 

 

4.5 Regler för politiska kårföreningar Styrelsen beslutar 
 
att skicka Regler för ej obundna 
kårföreningar som underlag till diskussion till 
nästa 
fullmäktigesammanträde. 

   
4.6 Arvodering av projektledare Styrelsen beslutar 

 
att godkänna förslaget i dess helhet, därmed 
att arvodera Kristina Engstrand (19880505- 
4981) med 25 % av heltidsarvode per månad 
under månaderna november 2014, 
december 2014, januari 2015, februari 2015. 

   
4.7 Avsägelser Styrelsen beslutar 

 

 
 
Göta studentkår 

 
031-708 44 40 

Götabergsgatan 17  exp@gota.gu.se 
411 34 Göteborg www.gotastudentkar.se 

 



 

 

Styrelsemötesprotokoll 
 

Sida 5/6  

att skicka dessa avsägelser till fullmäktige 
och rekommendera att de uppmanar 
valberedning att utlysa dessa poster. 

   
4.8 Göta Pride kommittéen  Styrelsen beslutar  

 
att inrätta Göta Pride kommittéen 
 
att anta arbetsordningen för Göta Pride 
kommittéen med redaktionella ändringar  
 
samt 
att delegera till Göta studentkårs presidium 
att fyllnadsvälja samtliga poster till 
kommittéen 

   
4.9 Göta studentkår på 3 års sikt 

 
Styrelsen beslutar 
 
att Kårstyrelsen skickar dokumentet som 
diskussionsunderlag till fullmäktige 

   
4.10 Värdegrunds- och policyändringar Styrelsen beslutar 

 
att kårstyrelsen uppdrar Göta studentkårs 
ordförande att ändra "policy för samarbete" 
till ett appendix utifrån diskussionen senast 
till 2014-10-16 kl 15:00 och sedan skicka 
handlingen vidare till nästa 
fullmäktigesammanträde. 
 
samt 
att skicka den föreslagna värdegrunden till 
fullmäktiges nästa sammanträde 

   
4.11 Fullmäktiges generalsekretariat Styrelsen beslutar 

 
att kårstyrelsen skickar Generalsekretariatets 
arbetsordning till fullmäktige för beslut 
 
samt 
att föreslå fullmäktige att det i Göta 
studentkårs stadga, paragraf 3.5 läggs till: 
- Besluta om intern samordning 

   
 
 

5 Diskussionsärenden  
   

5.1 Kårstyrelsens arbete Styrelsen beslutar 
 
att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte 
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6 Övriga frågor  
   

6.1 Samarbete med Handelsboden Styrelsen diskuterade frågan om samarbete 
med Handelsboden 
 

   
6.2 Val  av Göta studentkårs 

representanter i Göteborgs universitets 
studentkårer 

Styrelsen beslutar 
 
att Kårstyrelsen utser Åsa Hansson, Michael 
Wysocki och Joel Furvik till ordinarie ledamöter i 
GUS-styrelse för verksamhetsåret 2014-2015 
 
att vakantsätta 3 suppleantplatser från Göta 
studentkår till GUS styrelse för verksamhetsåret 
2014-2015  
 
att kårstyrelsen delegerar beredning av 
nominering till vakanta platser i GUS styrelse 
verksamhetsåret 2014/2015 till vice 
kårordförande med utbildnings ansvar 
 
samt 
att kårstyrelsen delegerar till presidiet att 
fyllnads välja vakanta poster i GUS styrelse 
verksamhetsåret 2014/2015 
 

 
7 Mötets avslutande  
   

7.1 Mötesutvärdering En utvärderingsrunda genomfördes 
   

7.2 Mötets avslutande Mötet avslutades 19:07 
 
 
   
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 

  

[Mickael Wysocki]  [Åsa Hansson] 
   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 

  

[Daniel Brandt]  [Eric Insulahn] 
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